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OFERTE SERVICIU
l Primăria Oraș Pătârlagele, cu
sediul în localitatea Pătârlagele,
str.N.Bălcescu, nr.108, judeţul
Buzău, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -Referent IA,
Serviciul Public Comunitar Local
de Evidență a Persoanelor, 1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă: 21 februarie 2018,
ora 10.00; -proba interviu: data şi
ora pentru proba interviu vor fi
comunicate ulterior. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă: minim 5 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a,
la sediul Primăriei Oraș Pătârlagele, str.N.Bălcescu, nr.108, jud.
Buzău. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Oraș Pătârlagele,
persoană de contact: Ilie Larisa,
telefon: 0238.550.001.
l Liceul Teoretic Alexandru
Mocioni, cu sediul în localitatea
Ciacova, str.T.Vladimirescu, nr.23,
judeţul Timiş, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -Îngrijitor, 1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de
19.02.2018, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 19.02.2018, ora
11.00; -Proba practică în data de
19.02.2018, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: generale;
-vechime: 1 an; -fără antecedente
penale. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Liceului Teoretic Alexandru
Mocioni Ciacova. Relaţii suplimentare la sediul: Ciacova, str.T.
Vladimirescu, nr.23, persoană de
contact: Iosif Maria-director
adjunct, telefon: 0256.399.316,
0754.663.082, e-mail: mocioni@
yahoo.com
l În conformitate cu prevederile
Legii nr.95/2006, privind reforma
în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
OMS nr.284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare şi desfăşurare a
concursurilor/examenelor pentru
ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele
publice, modificat de art.1 din
OMS nr.954/2017, Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu”,
cu sediul în Târnăveni, strada
Victor Babeș, nr.2, judeţul Mureș,

organizează concurs/examen
pentru ocuparea funcţiei specifice
comitetului director al unităţii,
după cum urmează: -1 post de
director îngrijiri. La concurs/
examen se pot înscrie candidaţii
care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice. Criteriile
generale sunt următoarele: a)au
domiciliul stabil în România; b)nu
au fost condamnaţi definitiv
pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu
sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; c)au o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate; d)nu au
vârsta de pensionare, conform
prevederilor legale în vigoare.
Criteriile specifice sunt următoarele: 1.sunt asistenţi medicali
generalişti principali; 2.au cel
puţin 2 ani vechime ca asistenţi
medicali generalişti principali; 3.
sunt absolvenţi de învăţământ
universitar de lungă sau scurtă
durată, cu diplomă de licenţă/
absolvire. Concursul/examenul
pentru ocuparea funcţiei de
director îngrijiri se va organiza și
desfășura la sediul unității astfel:
-Proba scrisă în data de
19.02.2018, de la ora 10.00; -Susţinerea proiectului de specialitate în
data de 22.02.2018, de la ora 10.00;
-Interviul de selecţie în data de
22.02.2018, de la ora 12.00.
Data-limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs este 09.02.2018, până la
ora 15.00. Bibliografia pentru
concurs/examen şi temele-cadru
pentru proiectul de specialitate se
afişează la sediul Spitalului Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu”,
str.Victor Babeș, nr.2, municipiul
Târnăveni, județul Mureș şi se
publică pe site-ul Spitalului Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu”
Târnăveni. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefonul:
0265.446.156, interior: 150, Biroul
Resurse Umane.
l Primăria Municipiului Dorohoi
organizează concurs în data de
26.02.2018 orele 10:00 proba scrisă
și în data de 05.03.2018 interviul
pentru ocuparea unei funcţii
publice de conducere: -Șef
Serviciu la Serviciul, investiții,
achiziții publice din subordinea
Aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Dorohoi.
Principalele cerinţe obligatorii de
participare la concurs; - Studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă, domeniul de licentă

conform COR 2142, inginer
constructor cu subclasele specifice;
-Studii de masterat sau post
universitare în domeniul administrației publice, management sau
științe inginerești; - Vechime în
specialitatea studiilor: minim 2
ani. Dosarele de înscriere se pot
depune la Compartimentul
resurse umane, în termen de 20 de
zile calendaristice de la data publicării anunţului. Pentru relaţii
suplimentare vă puteţi adresa la
Compartimentul resurse umane,
din cadrul Primăriei Municipiului
Dorohoi sau la telefon
0231/610133, interior 113.
l Spitalul Clinic de Psihiatrie
“Prof. Dr. Alexandru Obregia”
organizează, în conformitate cu
prevederile Hotărârii nr. 286/2011
şi Ordinului 1470/2011, concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante: •2 posturi
psiholog practicant- 1 an vechime
ca psiholog stagiar; •1 post şef
birou- 2 ani vechime în specialitatea biroului; •1 post economist
gr. II- 6 luni vechime în specialitatea biroului; •1 post şofer autosanitară II- bacalaureat, 3 ani
vechime ca şofer profesionist; •1
post vacant asistent medical principal igiena (S)- 5 ani vechime în
specialitate; •5 posturi îngrijitorşcoala generală, fără vechime; •3
posturi infirmier- şcoala generală,
6 luni vechime în specialitate; •1
post infirmier debutant- şcoala
generală, fără vechime în specialitate; •1 post asistent medical
principal (PL)- 5 ani vechime în
specialitate; •1 post muncitor calificat III -bucătar -curs calificare, 3
ani vechime în meserie; •2 posturi
asistent medical debutant (S)- fără
vechime în specialitate; •1 post
asistent medical (S)- 6 luni
vechime în specialitate; •4 posturi
asistent medical debutant (PL)fără vechime în specialitate; •3
posturi asistent medical (PL)- 6
luni vechime în specialitate, şi 1
post temporar vacant de asistent
medical principal (PL)- 5 ani
vechime în specialitate. Proba
scrisă se va desfăşura în data de
16.02.2018, iar proba de interviu în
data de 22.02.2018; ora si locul de
desfăşurare al concursului (proba
scrisă şi proba de interviu) vor fi
anunţate pe site-ul www.spitalobregia.ro în data de 15.02.2018,
respectiv 21.02.2018. Termenul
limită de înscriere va fi data de
08.02.2018, ora 15:00 pentru
posturile vacante şi 01.02.2018 ora
15.00 pentru postul temporar
vacant, dosarul de concurs
urmând să fie depus la sediul
Spitalului Clinic de Psihiatrie
"Prof. Dr. Alexandru Obregia",
Serviciul Resurse Umane.
Înscrierea candidatilor se va face
pe post, cu respectarea condiţiilor
generale şi specifice de înscriere la
concurs publicate pe site-ul spitalului www.spital-obregia.ro şi pe
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posturi.gov.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021.334.42.66 interior 319.
l Direcţia Generală de Poliţie
Locală Sector 6 organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice specifice
de execuţie vacante de: -poliţist
local, clasa I, gradul profesional
asistent – Serviciul Protecția
Mediului – Direcția Inspecție -1
post. Proba scrisă a concursului va
avea loc în data de 27.02.2018, ora
10.00. Locația de desfășurare a
probei scrise: sediul Primăriei
Sector 6 din Calea Plevnei nr. 147149, Sector 6. Data susţinerii
interviului va fi comunicată ulterior. Dosarele de concurs se depun
în termen de 20 de zile de la data
publicării anunțului în ziar,
respectiv în perioada 26.01.2018 –
14.02.2018. Condițiile de participare la concurs, bibliografia,
atribuțiile prevăzute în fișa
postului precum și alte date necesare desfășurării concursului se
afișează la sediul D.G.P.L. Sector
6, situat în șos. Orhideelor nr. 2d
Sector 6 și pe pagina de internet a
instituției (www.politia6.ro). Coordonate de contact: Adresa de
corespondență: Șos. Orhideelor nr.
2d, Sector 6, București. Telefon:
021.413.17.38; Fax: 021.413.17.43;
E-mail: resurse.umane@politia6.
ro. Persoană de contact: Dumitrescu Camelia – consilier, Serviciul Resurse Umane, Formare
Profesională și Instruire. Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul instituţiei, la numărul de
telefon: 021.413.17.38 - Serviciul
Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire și pe pagina de
internet a instituției.
l Agenția pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiții şi Promovare a Exportului
Timișoara, cu sediul în localitatea
Timișoara, judeţul Timiş, bld.
Eroilor de la Tisa, nr.22, organizează concurs în temeiul art.57 din
L e g e a n r. 1 8 8 / 1 9 9 9 p e n t r u
ocuparea următoarelor funcții
publice de execuție vacante: 1.
Consilier juridic clasa I gradul
superior -Compartiment
Economic Juridic, Resurse Umane
şi Administrativ (1 post); 2.Consilier clasa I gradul principal
-Compartiment Economic Juridic,
Resurse Umane şi Administrativ
(1 post); 3.Consilier clasa I gradul
superior -Serviciu Atragere de
Investiţii şi Promovarea Exportului (1 post); 4.Consilier clasa I
gradul principal -Serviciu Atragere de Investiţii şi Promovarea
Exportului (1 post); 5.Consilier
clasa I gradul superior -Serviciu
Politici Implementare Programe
IMM (2 posturi). Condiţiile specifice de participare la concurs: 1.
Consilier clasa I grad profesional
superior -2 posturi, Serviciul Politici Implementare Programe

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
pentru IMM: -Studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii universitare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul ştiinţelor inginereşti,
ştiinţelor sociale (administrative,
economice, juridice, sociologie,
psihologie şi ştiinţe comportamentale); -Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice; 2.
Consilier clasa I grad profesional
superior -1 post, Serviciul Atragere de Investiţi şi Promovare a
Exportului: -Studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii universitare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul ştiinţelor inginereşti,
ştiinţelor sociale (administrative,
economice, juridice, sociologie,
psihologie şi ştiinţe comportamentale), ştiinţe umaniste şi arte;
-Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: minimum 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 3. Consilier
clasa I grad profesional principal
-1 post, Serviciul Atragere de
Investiţi şi Promovare a Exportului: -Studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii universitare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul ştiinţelor inginereşti,
ştiinţelor sociale (administrative,
economice, juridice, sociologie,
psihologie şi ştiinţe comportamentale), ştiinţe umaniste şi arte;
-Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 4.Consilier
juridic clasa I grad profesional
superior -1 post, Compartimentul
Economic, Juridic, Resurse
Umane: -Studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii universitare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
Domeniul fundamental „Ştiinţe
Sociale”, Ramura de „ştiinţe juridice”, Domeniul de studii universitare „Drept”; -Vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minimum 9 ani în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 5.Consilier clasa I,
grad profesional principal -1 post,
Compartiment Economic, Juridic,
Resurse Umane şi Administrativ:
-Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii universitare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor sociale (Ştiinţe
administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, ştiinţe economice,
psihologie şi ştiinţe comportamen-
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tale); -Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice.
Concursul se va desfășura în
27.02.2018-01.03.2018, la sediul
Agenției pentru Întreprinderi Mici
și Mijlocii, Atragere de Investiții și
Promovare a Exportului Timişoara. Probele de concurs se vor
desfăşura astfel: -Proba scrisă:
27.02.2018, ora 10.00; -Interviul:
01.03.2018, ora 14.00. Dosarele de
înscriere se depun în termen de 20
de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Agenției pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a
Exportului Timișoara, cu sediul în
localitatea Timișoara, bld.Eroilor
de la Tisa, nr.22. Relații suplimentare se depun la sediul Agenției
pentru Întreprinderi Mici și
Mijlocii, Atragere de Investiții și
Promovare a Exportului Timișoara, telefon/fax: 0256.292.739,
e-mail: oficiutimisoara@imm.gov.
ro. Condițiile de participare și de
desfășurare ale concursurilor,
bibliografia și alte date necesare
desfășurării acestora sunt afișate
la sediul instituției, persoană de
contact: Cociu Ana-Maria, consilier superior.
l Primaria municipiului Codlea,
CUI 4777108, cu sediul in Codlea,
str.Lunga nr.33, jud.Brasov, organizeaza concurs de recrutare
pentru ocuparea urmatoarelor
functii publice de executie vacante:
1.Compartiment Relatii cu
publicul Registratura (consilier
cl.I. grad profesional principal); 2.
Serviciul Politia Locala Compartiment Ordine si Liniste Publica
(politist local cl.III. grad profesional superior); Compartiment
Ordine si Liniste Publica (politist
local cl.III. grad profesional superior); Compartiment Disciplina in
Constructii si afisaj stradal (politist
local cl.I. grad profesional superior); Compartiment Protectia
Mediului (politist local cl.I. grad
profesional superior); 3.Directia
Asistenta sociala Compartiment
Programe Proceduri Statistica
(consilier cl.I. grad profesional
superior). Concursul se organizeaza la sediul din municipiul
Codlea, str.Lunga nr.33, jud.
Brasov, in data de 26.02.2018, ora
11.00 proba scrisa, 28.02.2018
proba interviu. Dosarele de
inscriere la concurs se pot depune
in termen de 20 zile de la data
publicarii in Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Institutiei.
Dosarul de inscriere la concurs
trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de
art. 49 din H.G. nr.611/2008 modificata si completata de H.G.
1173/2008. -Conditiile generale
prevazute de art.54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul func-

tionarilor publici republicata cu
modificarile si completarile ulterioare -Conditii specifice 1.Compartiment Relatii cu publicul
Registratura (consilier cl.I. grad
profesional principal); - studii
universitare de licenta absolvite cu
diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta. -vechime in specialitatea
studiilor necesare exercitarii functiei publice minim 5 ani. 2.Serviciul Politia Locala Compartiment
Ordine si Liniste Publica (politist
local cl.III. grad profesional superior); -studii liceale, respectiv
studii medii liceale finalizate cu
diploma de bacalaureat, -vechime
in specialitatea studiilor necesare
exercitarii functiei publice minim
9 ani. Compartiment Ordine si
Liniste Publica (politist local cl.III.
grad profesional superior); -Studii
liceale, respectiv studii medii
liceale finalizate cu diploma de
bacalaureat, vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii
functiei publice minim 9ani.
Compartiment Disciplina in
Constructii si afisaj stradal (politist
local cl.I grad profesional superior) -studii universitare de licenta
absolvite cu diploma, respectiv
studii superioare de lunga durata,
absolvite cu diploma de licenta sau
echivalenta in constructii industriale si civile. -vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii
functiei publice minim 9ani.
Compartiment Protectia Mediului
(politist local cl.I grad profesional
superior) -studii universitare de
licenta absolvite cu diploma,
respectiv studii superioare de
lunga durata, absolvite cu diploma
de licenta sau echivalenta -stiinta
mediului. -vechime in specialitatea
studiilor necesare exercitarii functiei publice minim 9ani. 4.Directia
Asistenta sociala Compartiment
Programe Proceduri Statistica
(consilier cl.I. grad profesional
superior) -studii universitare de
licenta absolvite cu diploma,
respectiv studii superioare de
lunga durata, absolvite cu diploma
de licenta sau echivalenta -stiinte
economice, asistenta sociala,
-vechime in specialitatea studiilor
necesare exercitarii functiei
publice minim 9ani. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul
Primariei Municipiului Codlea, si
la nr de tel. 0268/251650 int.122,
fax.0268/251809 -persoana de
contact Perju Liliana consilier cl.I,
grad profesional superior Compartiment Resurse Umane.

VÂNZĂRI IMOBILE
Vrei să-ţi vinzi locuinţa, dar nu
găseşti cumpărător? Caută
soluţii creative! Contact:
0 7 4 4 . 9 0 8 . 0 5 0 , w w w.
uptown-propertysolutions.com

CITAȚII
l Pârâtul Leon Costel Cătălin este
citat la Judecătoria Dorohoi, la
data de 05.03.2018, în proces de
divorţ, dosar 2679/222/2017.
l Zbereanu Petronela cheamă în
judecată pe Zbereanu Viorel, în
data de 27.02.2018, la Judecătoria
Hârlău, str. Gheorghe Doja, nr.1,
în dosarul nr. 2069/239/2017,
având ca obiect divorț fără minori.
l Autoritatea publică locală a
Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în temeiul Legii nr. 421/2002,
citează public proprietarul/ deţinătorul vehiculelor, aflate pe domeniul public, pentru luarea
măsurilor de eliberare a domeniului public, pentru vehiculele:
Opel, fără plăcuță de înmatriculare, culoare galbenă, aflat în str.
Căscioarelor vis-a-vis de nr. 2,
remorcă, fără plăcuță de înmatriculare, aflat în aleea Stupilor nr. 5
în față la bl. E7, sc. 1.
l Autoritatea publică locală a
Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în temeiul Legii nr. 421/2002,
citează public proprietarul/ deţinătorul vehiculului, aflat pe domeniul
public, pentru luarea măsurilor de
eliberare a domeniului public,
pentru vehiculul: Dacia Logan,
culoare neagră, fără număr de
înmatriculare, af lat în Strada
Glădiței, Complex Asmita Gardens,
Sector 4, Bucureşti; În caz contrar se
va dispune inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea şi
depozitarea într-un loc special
amenajat, respectiv Şoseaua Berceni
Fort nr. 5, Sector 4, Bucureşti.
l Se citează pratul Iuhasz Mihai
cu domiciliu necunoscut, în data
de 20.02.2018 la Judecatoria Arad,
ora 8.30, în dosar nr.10116/55/2017
la completul C14 - 2018, având ca
obiect uzucapiune, pentru fond.
l Numita: Chihaia Florina-Alina,
cu domiciliul legal în mun. Galaţi,
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str.Victor Papilian, nr.9, bl.I2, et.1,
ap. 23, jud.Galaţi, este citată la
Tribunalul Galaţi la data de
12.02.2018, în dosarul civil
nr.4523/121/2017, sala 3, ora 08.30,
în proces cu D.G.A.S.P.C. Galaţi,
având ca obiect deschiderea procedurii de adopţie internă în vederea
exprimarii consimţământului la
adopţie.
l Subsemnatul Iacob Florin,
domiciliat în Braţov, Str. Ciprian
Porumbescu, Nr. 19, am pierdut
Certificat de Pregătire Profesională cu seria CPCM in data de
19.01.2018 în localitatea Braţov. Îl
declar nul.
l Numitul Camille Ernest Rietmeijer, cu ultim domiciliu
cunoscut în Amsterdam, Holland,
Living in Amsterdam on the
Zeevaart 52, în calitate de intimat
în dosarul nr.23900/301/2017, este
chemat în data de 05 Martie 2018,
ora 8.30, sala 37, completul C 15
CIVIL în faţa Judecătoriei sectorului 3, cu sediul în str. Ilfov, nr.6,
sect.5, Bucureşti, în proces cu
contestatoarea Gavrila Leana,
pentru contestaţie la executare
Dos. Exe. 2574/2011 BEJ Dorina
Gont, Lucian Gont şi Marian
Panait.
l Numitul Ciobăniţă Ştefan
Viorel, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Comuna Belceşti, Sat
Ciorani, judeţul Iaşi, este citat la
Judecătoria Hârlău marţi,
13.03.2018, ora 8.30, în dosarul
nr.1258/239/2017, complet C2M
(fost C5M) în proces de divorţ cu
minori, în contradictoriu cu reclamanta Ciobăniţă Georgiana-Raluca.
l Botezatu Gabriela, cu ultim
domiciliu cunoscut: Craiova, str.22
Decembrie, bl.8, sc.1, ap.71, jud.
Dolj, este citată la Judecătoria
Craiova, dosar nr.22058/215/2017,
obiect- Pretenţii, în data de
16.02.2018, ora 9.00, C.Civ.9, în
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional
principal, din cadrul Primăriei municipiului
Huși, județul Vaslui. Concursul se desfășoară la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 27 februarie
2018, ora 10.00 - proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul
Agenţiei, în perioada 26 ianuarie 2018 - 14
februarie 2018, inclusiv. Condițiile de participare sunt: - studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: minimum 5 ani; - Cunoștințe operare PC, nivel mediu, dovedite pe
baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în
condiţiile legii. Relaţii suplimentare se pot
obţine de la doamna Daniela Iacob, consilier: Bd. Mircea Vodă, nr. 44 tronsonul III,
sector 3, București, telefon: 0374.112.726,
fax 0374.112.727 și email: informatii.
concurs@anfp.gov.ro.
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calitate de pârâtă, în proces cu
RAADPFL Craiova.
l Numiţii Constantin Alexandru
Marius şi Constantin Aurelia sunt
citaţi la sediul Judecătoriei
Caracal, la data de 22.02.2018, în
dosar nr.4870/207/2017, ora 8.30,
având ca obiect hotărâre care să
ţină loc de contract, în calitate de
pârâţi.
l Dragomirişteanu Rodica-Aurelia este înştiinţată că, prin închei e r e a n r. 5 2 7 / 1 3 . 1 2 . 2 0 1 7 ,
pronunţată de Judecătoria
Bălceşti, jud.Vâlcea, în dos.
nr.1219/185/2017, a fost admisă în
parte cererea, în sensul că prenumele corect al pârâtului este Nicolaie, iar domiciliul acestuia este în
com.Zătreni, satul Văleni, jud.
Vâlcea.
l Tribunalul Gorj, cu sediul în Tg.
Jiu, str. T. Vladimirescu, nr. 34,
jud.Gorj, citează pentru data de
21.02.2018, în calitate de pârât în
dosarul nr.3124/263/2015, pe SC
Gruppo Soges SpA, cu sediul prin-

III

www.jurnalul.ro

Vineri, 26 ianuarie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
cipal în Italia, 10100, Torino, CSO
C.Matteotti 39 Bis, NO
Reg.08295390/010, cu sediul
secundar în România, mun. București, str. Știrbei Vodă, nr. 20, ap.
11, sector 1.
l Se citează numiții Domide Ana,
Flămând Ana, Ernst Ioan, Ernst
Petru, Flămând George, Filipoi
Palagea, Flămând Maria,
Flămând Iacob, Flămând Ana,
Flămând Hermina, Flămând
Melentia, Domide Simion,
Alexandru Sofronia, Flămând
Victor, Flămând Dumitru,
Flămând Leonida, Butian Maria,
Morozan Frasina, Flamand
Ti t i a n a , F l ă m â n d M a f t e i ,
Flămând Ioan, Porcius Maria,
Porcius Pantelimon, Muntean
George, în calitate de pârâți, în
dosarul civil 1836/265/2017 al
Judecătoriei Năsăud, pentru
termenul din 14.02.2018.
l Caliu Ion, în calitate de pârât,
în dosarul nr. 317/223/2017, este
citat să se prezinte în data de 07
februarie 2018, ora 8.30, la Judecătoria Drăgășani , în proces de
divorț cu Caliu Maria.
l Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului
Vâlcea cheamă în judecată pe
numiții: Drăgan Florin și Drăgan
Nicoleta Mirela, domiciliați
în com. Vulturești, sat Vulturești,
jud. Olt, în calitate de intimați, în
dosarul civil nr. 6233/90/2017, cu
termen de judecată la data de
02.02.2018, având ca obiect înlocuire măsură de protecție, aflat pe
rol la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentată prin asociat
coordonator Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al Ultra
Trading Construct SRL desemnat
prin Hotararea din data de
23.01.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII -a
Civilă, în dosar nr. 35996/3/2017,

notificã deschiderea falimentului
prin procedură simplificată prevazută de Legea nr. 85/2014 împotriva Ultra Trading Construct
SRL, cu sediul în Bucureşti
Sectorul 1, Şoseaua Nicolae Titulescu, Nr. 163, Bloc 20, Scara 2,
Etaj 6, Ap. 58, CUI 33786142, nr.
de ordine în registrul comerţului
J40/13076/2014. Persoanele fizice
şi juridice care înregistrează un
drept de creanţă împotriva Ultra
Trading Construct SRL vor
formula declaraţie de creanţă care
va fi inregistrată la grefa Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a
Civilă, cu referire la dosarul nr.
35996/3/2017, în urmatoarele
condiţii: a) termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor în tabelul creanţelor
09.03.2018; b) termenul limita
pentru verificarea creanţelor,
intocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor 19.03.2018; c) termenul
limita pentru definitivarea tabelului creanţelor la 13.04.2018; d)
data primei şedinţe a adunarii
generale a creditorilor 23.03.2018,
ora 14.00; e) adunarea generală a
asociaţilor Ultra Trading
Construct SRL la data de
05.02.2018, ora 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar.
l Administratorul judiciar Dinu,
Urse Și Asociații SPRL notifică
creditorii cu privire la deschiderea
procedurii generale a insolvenței
prevăzută de Legea nr. 85/2014,
împotriva debitoarei S.C. Auto
Dream Team S.R.L. cu sediul în
sat Filipeștii de Târg, Com. Filipeștii de Târg nr. 470, județul
Prahova, J29/351/2016, CUI
35671637, în dosarul
8914/105/2017 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, Secția a II-a
Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanțelor asupra
averii debitorului -10.02.2018,
termenul de verificare a creanțelor,
de întocmire și publicare în BPI a
tabelului preliminar de creante

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv - Direcţia Economică din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Săcele, judeţul Braşov şi director executiv
al Direcţiei Publice de Asistenţă Socială a municipiului Săcele, judeţul Braşov. Concursul se
desfășoară la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, astfel: - proba scrisă, în data de
28.02.2018, ora 10,00. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada
26 ianuarie 2018 - 14 februarie 2018, inclusiv. Condițiile de participare sunt: pentru director
executiv - Direcţia Economică: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor economice; - studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul
administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice, în condițiile legii; - specializări/ perfecţionări: certiﬁcat de atestare a cunoştinţelor
dobândite în Sistemul European de Conturi; - vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani. - pentru director executiv - Direcţia Publică de
Asistenţă Socială: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele
domenii de licenţă: asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei, drept,
ştiinţe administrative, sănătate, economie sau management, ﬁnanţe, contabilitate. (La concurs
pot participa absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în
alte domenii decât cele menţionate mai sus cu condiţia să ﬁ absolvit studii de masterat sau
postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice); - studii de masterat sau postuniversitare absolvite în
domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice, în condițiile legii; - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: minimum 3 ani. Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Daniela Iacob,
consilier: Bd. Mircea Vodă, nr. 44 tronsonul III, sector 3, București, telefon: 0374.112.726, fax:
0374.112.727 și email: informatii.concurs@anfp.gov.ro.

-05.03.2018, termenul de definitivare a tabelului creantelor
-30.03.2018. Următorul termen de
judecată a fost fixat pentru data
de 14.03.2018. Pentru relații:
021.318.74.25.

SOMAȚII
l Se aduce la cunostinta ca pe
rolul Judecatoriei Chisineu Cris se
afla dosarul nr. 2238/210/2017 cu
termen de judecata la data de
21.02.2018, avand ca obiect
cererea sotilor Surdu Nicolae si
Surdu Viola, cu dom. in Adea nr.
227 jud. Arad, pentru constatarea
dobandirii de catre acestia a dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra imobilului format
din casa de locuit si teren situat in
Adea nr. 227 jud. Arad, CF 304829
Sintea Mare topo 303.304, avand
proprietar tabular pe Kallai
Andras. Persoanele interesate pot
face opozitie la numarul de dosar
indicat mai sus in termen de o
luna de la data publicarii prezentei
somatii.
l Se aduce la cunostinta ca pe
rolul Judecatoriei Arad se afla
dosarul nr. 7978/55/2017, cu
termen de solutionare la data de
01 martie 2018, avand ca obiect
cererea formulate de paratii reclamanti reconventionali Galu
Mircea Florin si Aitaru Antonica,
pentru constatarea dobandirii de
catre acestia a dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune, a
imobilului inscris in CF nr. 310591
Pecica (nr. vechi 1418), nr top
1048 compus din teren intravilan
in suprafata de 940 mp si casa de
locuit cu nr. cad. C1 top 1048
notata sub A1.1 cu nr. administrativ vechi 1128 si adresa noua
loc. Pecica, str. 116 nr. 31. Persoanele intresate pot face opozitie la
numarul de dosar indicat mai sus
in termen de o luna de la data
publicarii prezentei somatii.

ACHIZIȚII PUBLICE
l Compania Municipală Iluminat
Public Bucureşti SA, cu sediul în
Bucureşti, Sector 1, Str. Aristide
Demetriade, nr. 2, Etaj 3, organizează achiziţii pentru următoarele
produse: 1.Furnizare 10 buc. Platformă telescopică montată pe
sasiu. 2.Furnizare 2 buc.
Compactor mecanic. 3.Furnizare
2 buc. Placa vibratoare. 4.Furnizare 5 buc. Autovehicule cu 4 roţi
motoare. 5.Furnizare 1 buc. Autoturism cu caroserie berlina. 6.
Furnizare 12 buc. Autoturisme cu
caroserie break. Documentele
necesare întocmirii ofertelor se
regăsesc pe situl companiei
„cmipb.ro” Secţiunea Achiziţii.

ADUNĂRI GENERALE
l SC Princo Grup SA, cu sediul
în Str.Av.Ion Muntenescu, nr.1-3,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Sector 2, Bucureşti, prin Administrator Unic, Florescu Costel,
domiciliat în Bucuresti, Str.
Turbinei, Nr.18, Sector 2, convoacă
în temeiul Legii 31/1990 Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor, la data de 27.02.2018, ora
11.00, la sediul societăţii, pentru
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de
30.01.2018, cu următoarea ordine
de zi: A. Punerea în discuţie
privind aprobarea şi ratificarea
contractării de către societate a
creditului tip cheltuieli generale
(perioada de 36 luni) în sumă de
500.000LEI (cincisutemii lei)
contractat de societate în data de
23.01.2018 de la UniCredit Bank
SA, conform decizie nr.01 din data
de 23.01.2018. B.Punerea în
discuţie privind aprobarea şi ratificarea garanţiilor constituite în
favoarea UniCredit Bank SA,
conform contractului de credit
mai sus menţionat, după cum
urmează: 1.Punerea în discuţie
privind ipoteca mobiliară asupra
echipament tehnologic WEINIG
UNIMAT SUPER 4 nr. inventar
20212; CAZAN CENTRALA nr
inventar 20218, Presa Panouri nr.
inventar 20246 şi CNC Record
110 nr. inventar 20255, proprietatea SC PRINCO GRUP SA.
Bunurile se vor asigura la o societate agreată UCB, cu cesionarea
poliţei în favoarea băncii şi
înscriere la AEGRM. 2.Punerea în
discuţie privind ipoteca mobiliară
asupra bunurilor viitoare, echipamente tehnologice: Lady Pack
Auto 60 Unica- Nr. Inventar20264; Maşina Şlefuit
BKM-1300HV BOARKE- Nr.
inventar- 20263 şi PRESA DE
PANOURI PROFI PRESS- Nr.
Inventar- 20262 proprietatea SC
PRINCO GRUP SA. Bunurile se
vor asigura la o societate agreată
UCB, cu cesionarea poliţei în
favoarea băncii şi înscriere la
AEGRM. LVR 0%. 3.Punerea în
discuţie privind ipoteca mobiliară
pe stocuri proprietatea societăţii,
cu vechime până în 90 zile, în
valoare minimă de 900.000 RON
cu înscriere la AEGRM, reprezentând tocătoare bucătărie, panouri
din lemn masiv, mic mobilier,
linguri de lemn, situate în
Comuna Buciumeni, Str.Dealu
Mare, Jud.Dâmboviţa. Stocurile
aduse în garanţie se vor asigura la
o companie de asigurări agreată
de către bancă, iar poliţa de asigurare se va înscrie la AEGRM. 4.
Punerea în discuţie privind
garanţia personală (fidejusiune)
emisă de asociatul majoritar şi
unicul administrator dl. Florescu
Costel, în forma şi conţinutul
agreate de bancă. 5.Punerea în
discuţie privind ipoteca mobiliară
asupra conturilor bancare ale SC
PRINCO GRUP SA deschise la
UCB, cu individualizarea acestora
în contractul de credit şi înregistrată la AEGRM. 6.Punerea în
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discuţie ca pe durata contractului
de credit societatea nu va repartiza profitul obţinut sub formă de
dividende, fără acordul prealabil
scris al UniCredit Bank SA;
7.Punerea în discuţie ca pe durata
contractului de credit şi orice
prelungire a acestuia, creditele
acordate de către asociaţi vor fi
subordonate Facilităţii acordate
de UniCredit Bank SA, atât ca
drept de preferinţă la plată, cât şi
ca drept de executare şi nicio
rambursare a creditelor acordate
de asocitati nu se va efectua fără
acordul prealabil scris al
UniCredit Bank SA. 8.Punerea în
discuţie privind ratificarea
semnării în numele şi pe seama
Societăţii a documentaţiei necesara pentru obţinerea creditului, a
contractului de credit (Condiţii
generale şi Condiţii speciale de
finanţare şi garantare), a tuturor
contractelor de garanţie, a biletului la ordin, precum şi a oricăror
documente necesare în legătură cu
aceste contracte sau cu orice alt
act juridic încheiat de părţi în
legătură cu acestea, de către
Administratorul Societăţii,
domnul Florescu Costel, identificat cu CI seria RR nr.406837,
CNP1460125400089. În cazul
neîntrunirii cvorumului statutar, a
doua adunare este convocată
înziua de 13.03.2018, ora 12.00, în
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

LICITAȚII
l Foraj Bucuresti SA București,
str. Cpt. Aviator Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1, cod de
identificare fiscală 1567268,
număr de ordine în registrul
comerţului J40/1864/1991, prin
lichidator judiciar Via Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică pornind de la
valoarea de evaluare redusa cu 5%
pachetul de 4.563.372 actiuni,
reprezentand 95,8013% din capitalul social al Foradex Vest SA
Bucuresti, sector 1, str. Milcov, nr.
5, cladirea C25, J40/3266/2012,
CUI 29948491, la pretul de
1,475065 lei/actiune, respectiv
6.731.270,32 lei. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de
prezentare de la sediul lichidatorului judiciar şi vor depune oferta
impreuna cu taxa de garanţie de
5% din pretul de vânzare până cel
mai târziu în preziua organizării
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
data de 02.02.2018, ora 15:00 la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax 0244 519800. In cazul neadjudecării, licitatiile vor fi reluate in
data de 09.02.2018 la aceeaşi oră,
în acelaşi loc.
l SC Grup XL Company SRL,
prin lichidator judiciar C.I.I.
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la
vânzare a activelor societăţii debi-

IV
Vineri, 26 ianuarie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
toare, după cum urmează: Activul
nr. 1: Hala de depozitare si birouri
administrativ- compus din teren
cu suprafata de 3.127 mp si
constructii cu suprafata utila de
2.454 mp. situat in Iasi, Calea
Chisinaului nr. 35 Pretul de
vanzare fiind in cuantum de
2.353.126,80 lei (respectiv 531.000
Eur) (60% din valoarea de
evaluare fara TVA). Activul nr.2:
Proprietate imobiliara - teren
situat in Zona Antibiotice, jud.Iasi
cu front la E583, avand suprafata
de 8.558 mp. Pretul de vanzare
fiind in cuantum de 682.619,40lei
(respectiv 154.038EUR) (60% din
valoarea de evaluare fara TVA).
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce urmează
a fi scoase la vânzare au obligaţia,
sub sancţiunea decăderii, să facă
dovada acestui fapt până la data
de 31.01.2018 orele 11.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, ÎN data de
01 februarie 2018 orele 12:00 şi se
va desfăşura în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei şi
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 24.03.2017. Adjudecarea se va face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a licitaţiei, Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei cat
si la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului
de adjudecare in termenul stabilit
prin Regulamentul de organizare
şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati sa depuna,
pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare la licitatie
in procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin plata in
contul indicat de lichidator. Pentru
participarea la licitaţie, potenţialii
cumpărători trebuie să se înscrie la
sediul lichidatorului judiciar din
mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Iaşi, până la data de
01.02.2018, orele 11.00. Relaţii
suplimentare se pot obţine: C.I.I.
Pohrib Ionela la telefoanele:
0232.240890; 0742.109899, Fax
0232.240890.
l SC Real Bucov SA, societate în
faliment cu sediul în com Bucov,
sat Pleaşa, str. Industriei, nr. 1, jud.
Prahova, prin lichidator judiciar
Just Insolv SPRL, cu sediul în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1 et. 7, cab. 7B, anunta
vanzarea la licitatie publica a unor
camere din caminul de nefamilisti
situate in Bucov, sat Pleasa, str.
Principala, nr. 1, jud Prahova.
Licitatia publica are loc in baza
hotararii Adunarilor Creditorilor
din 28.08.2007 si din 24.11.2008, a
raportului de evaluare – precizare
intocmit de evaluator Constantin

Valerica si Cernat Cornel in
02.2007 si a regulamentului de
participare la licitatie. Garantia de
participare la licitatie pentru
aceste bunuri este 10% din
valoarea bunurilor licitate. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data
de: 30.01.2018, 01.02.2018,
06.02.2018, 08.02.2018, 13.02.2018,
20.02.2018, 22.02.2018, 27.02.2018,
06.03.2018, 13.03.2018 orele
12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et.7, cab. 7B.
Relatii suplimentare la sediul
lichidatorului judiciar cat si la
telefon 0344104525.
l Declar Anunţ privind concesionarea prin licitaţie publică
deschisă a Iazului Focuri, aflat în
domeniul public al comunei
Focuri, judeţul Iaşi. 1. Informaţii
generale privind concedentul –
Comuna Focuri, cu sediul în
Comuna Focuri, judetul Iasi,
telefon +40232413620, fax
+40232413717. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii concesionarea Iazului Focuri, aflat
în extravilanul Comunei Focuri, în
vederea realizarii de culturi piscicole si activitati conexe. 3. Informatii privind documentatia de
atribuire. 3.1. Modalitatea sau
modalitatile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentatiei de
atribuire; - de la sediul concedentului – Comuna Focuri, cu sediul
în Comuna Focuri, judetul Iasi,
telefon +40232 413620, fax
+40232413717.3.2. Denumirea şi
adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire; compartimentul de achizitii
publice din cadrul Primariei
Comunei Focuri, cu sediul în
Comuna Focuri, judetul Iasi,
telefon +40232 413620, fax
+40232413717. 3.3. Costul şi
conditiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, potrivit
prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006;
- Taxa pentru obtinerea documentatiei de atribuire: 50 lei. Aceste
sume se vor achita in numerar la
casieria concedentului. 3.4. Data
limită pentru solicitarea clarificarilor; - 12.02.2018, orele 15.00. 4.
Informatii privind ofertele: 4.1.
Data limita de depunere a ofertelor; - 19.02.2018 orele 10.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele- sediul consultantului: SC Silver Rom Agro SRL, soseaua
Bucium, nr. 32 A, Iasi, jud.Iaşi,
CUI RO 25472475, telefon/fax
0232/222.288, 0232/264.663. 4.3.
Numarul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare oferta; - un
exemplar în original si un exemplar în copie. Nu sunt admise
oferte alternative. 5. Data si locul
la care se va desfasura sedinta
publica de deschidere a ofertelor;
- 19.02.2018, orele 12.00 la sediul

consultantului SC Silver Rom
Agro SRL, soseaua Bucium, nr. 32
A, Iasi, jud.Iaşi, CUI RO
25472475, telefon/fax
0232/222.288, 0232/264.663. 6.
Denumirea instantei competente
în solutionarea litigiilor aparute si
termenele pentru sesizarea
instantei: Soluţionarea litigiilor
apărute în legatură cu atribuirea ,
încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de
concesiune, precum şi a celor
privind acordarea de despăgubiri
se realizează potrivit prevederilor
Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare. Actiunea în justitie se introduce la sectia de contencios
administrativ a tribunalui în a
carei jurisdicţie se af lă sediul
concendentului. Primar, Macovei
Vasile.
l Subscrisul CI Briac Ion CII, cu
sediul în Caransebeș, str.Mihai
Viteazul, nr.8, ap.1, județul
Caraș-Severin, în calitate de lichidator a SC Măceș Servcom SRL,
societate aflată în faliment, scoate
la licitație, conform Codului de
procedură civilă, bunul mobilvitrină frigorifică produse congelate, la prețul de 8.622Lei (fără
TVA). Licitația publică va avea loc
în data de 12.02.2018, ora 10,00 de
la sediul lichidatorului, urmând a
se repeta în fiecare zi de luni până
la valorificarea bunurilor. Informații suplimentare la tel.
0744.669.068.
l Subscrisul CI Briac Ion CII, cu
sediul în Caransebeș, str.Mihai
Viteazul, nr.8, ap.1, județul
Caraș-Severin, în calitate de lichidator a SC Măceș Servcom SRL,
societate aflată în faliment, scoate
la licitație, conform Codului de
procedură civilă, bunul mobilvitrină frigorifică produse lactate,
la prețul de 8.224Lei (fără TVA).
Licitația publică va avea loc în
data de 12.02.2018, ora 11,00 de la
sediul lichidatorului, urmând a se
repeta în fiecare zi de luni până la
valorificarea bunurilor. Informații
suplimentare la tel. 0744.669.068.
l CII Briac Ion CI, lichidator
judiciar al SC Agromec SA Zăgujeni, Caraş-Severin, vinde prin
licitaţie publică organizată la
sediul lichidatorului la data de
15.02.2018, ora 12,00, imobil
situat în comuna Constantin
Daicoviciu, sat Zăgujeni, jud.
Caraş-Severin, proprietatea debitorului, reprezentând teren în
intravilan, în suprafaţă de
2.584mp, înscris în CF nr.35066
Zăgujeni, nr. cad. 35066, având ca
preţ de pornire suma de 39.792,00
Lei + TVA. Ofertele vor fi depuse
la sediul lichidatorului judiciar
din Caransebeş, str.Mihai Viteazu,
nr. 8, ap.1, judeţul Caraş-Severin,
cel mai târziu până la data de
15.02.2018, ora 10,00. Preţul caietului de sarcini este de 500Lei şi

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
se poate obţine de la sediul lichidatorului judiciar. Garanţia de
participare este de 10% din preţul
de pornire. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar sau la la tel.
0255.511.433 /0744.669.068.
l Compania Energopetrol S.A.
societate in reorganizare, vinde la
licitatie, lotul nr. 1 format din
teren curtii-constructii in suprafata de 988 mp, situat în Campina,
Str. Industriei, nr. 3 bis, tarla 83,
parcela CC427, 433, Judeţul
Prahova, nr. cadastral 27796 si a
constructiilor aflate pe acesta,
respectiv: Sopron C1 fosta C34 in
suprafata de 66 mp; Hala
productie C2 fosta C35 in suprafata de 215 mp; Sopron C3 fosta
C36 in suprafata de 40 mp; Anexa
C4 fosta C37 in suprafata de 23
mp; Magazie C5 fosta C38, in
suprafata de 96 mp, la pretul total
de 57.520 euro, fara TVA. Licitatiile se vor organiza la sediul administratorului judiciar in data de
31.01.2018 ora 12:00, iar in cazul
in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata
pentru data de 02.02.2018,
07.02.2018, 09.02.2018, 14.02.2018,
16.02.2018, 21.02.2018, 23.02.2018,
28.02.2018, 02.03.2018, la aceeasi
ora si aceeasi adresa. Cererile de
inscriere la licitatie se depun in
original la sediul administratorului judiciar insotite de toate
documentele prevazute in regulamentul de vanzare. Inscrierea la
licitatie se poate efectua cu 48 de
ore inaintea datei tinerii licitatiei,
mai multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de
vanzare se pot obtine de la administratorului judiciar, la adresa
mai sus mentionata, la numerele
de telefon 0723357858/
0244597808, email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

PIERDERI
l Pierdut certificatul nr. VIII.
d/58099/01.02.2010 eliberat de
Ministerul Sanatatii pe numele
Mitrenca Patricia. Il declar nul.
l Pierdut Certificat constatator
nr. 34629,eliberat de ORC Arad,
pentru PFA Gligor Maria. Il declar
nul.
l Pierdut certificat de înregistrare
pentru S.C. Izostal Construct
SRL, seria B, nr. 1970342, cui
26500999. Îl declar nul.
l Pierdut legitimaţie Aeroport
Otopeni emisă în anul 2014, expirată în anul 2016, pe numele
Curdov Nicolae Aurel. O declar
nulă.
l SC Cumpăna 1993 SRL
declară pierdut şi nul registrul
unic de control de la punctul de
lucru Dragonul Rosu.

@Oferte serviciu
@Vânzări
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@Licitații
@Diverse
l Subscrisa, Brai Cata SRL, cu
sediul în Bucureşti, sos.Virtuţii nr.
48, et. 1, sector 6, nr. de ordine în
Registrul Comerţului
J40/5581/2017, CUI 13627967,
declară pierdute certificatele
constatatoare de înfiinţare a
sediului secundar ( punct de lucru
) din localitatea Boldeşti- Scăieni,
oraş Boldeşti- Scăieni, str.Poligonului nr. 6A, jud.Prahova. Le
declarăm nule.
l Pierdut atestat pregătire profesională seria CPCA nr. 300731 și
atestat instructor auto seria AIC
nr. 39529 eliberat în anul 2014 de
ARR Satu Mare, pe numele
Balasz Arpad. Se declară nule.
l Declar pierdut contract loc de
veci la cimitirul Măgurele, str.
Atomiştilor nr. 38- 40. Acest
contract este încheiat între
Răileanu Daniel- Ion şi cimitirul
Măgurele.
l SC Hikari Group SRL, cu J
40/7941/07.05.2008, CUI
RO23832268, str. Amman nr. 14,
ap.1, sector 1, declară pierdute şi
nule următoarele acte: certificat de
înregistrare a firmei, seria B nr.
2697229 şi actul constitutiv al
firmei nr.002 din data de
17.03.2013.
l SC Elbestrio SRL, cu sediul în
Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud,
având J6/508/2016, CUI:
36187083, declară pierdute şi nule
următoarele documente: Certificat
de înregistrare seria B, nr.3314767,
Certificat Constatator- sediu social
nr.12274 şi Certificat constatatorîn afara sediului nr.12274, eliberate la data de 10.06.2016 de catre
ONRC Bistriţa.
l Pierdut Autorizaţie de funcţionare emisă de CECCAR- Filiala
Bucureşti pe numele firmei SC
Yoko Expert Finance SRL (fosta
SC Accounting&Finance Business
Developement Team SRL). Se
declară nulă.
l Subscrisa Inotec Plus SRL,
având nr.J12/2315/14.08.2003,
CUI: 1566780, declar pierdut
certificatul de înmatriculare nr.
B1445367 și certificatele constatatoare nr. 80092 din 21.10.2008 cu
privire la activitățile de la sediu
social și în afara sediului social și a
sediilor secundare. Se declară
nule.
l Pierdut atestat de bord cu
număr de înregistrare DTS 167, pe
numele Grigorie Dorel, emis la
Căpitănia Zonală Drobeta Turnu
Severin. Se declară nul.
l Pierdut carnet studenta, pe
numele Nastac Elena Catalina,
Facultatea de Medicina Vaterinara, Bucuresti, promotia 20132019. Contact la tel. 0768861956

